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PREFAŢĂ

Atunci cînd, în J924, apărea, în editura G. B. Teubner din Berlin şi
Leipzig, volumul Ideea, autorul Erwin Panofsky era un nume impus în
istoria şi teoria artei din Europa *. Publicase în 1915 Dürers Kunsttheorie
(Teoria lui Dürer despre artă), în 1922 Atitudinea lui Dürer faţă de Anti
chitate, şi „Melancolia" lui Dürer în 1923. Panofsky a optat pentru o istorie
a artei gîndită teoretic, în spiritul acelei „Kunstwissenschaft" — ştiinţa
artei — disciplină care a asigurat fala cercetării germane de la finele vea
cului al XIX-lea şi începutul veacului al XX-lea. De la Jacob Burckardt,
Alois Riegl, Heinrich Wölfflin, Carl Justi, Georg Simmel, la Wilhelm Worringer, Julius von Schlosser, Fr. Wickhoff, Max Dvofak, Max Friedländer,
pretutindeni întâlnim deschiderea de orizont către istoria culturii. Prin ea
istoria artelor devine o „disciplină umanistă" (acesta este — în mod semni
ficativ — chiar titlul unui studiu al lui Panofsky, introducere la volumul
Meaning in the visu al Arts (Semnificaţia în artele vizuale) şi după expresia
lui Bernard Teyssèdre, un instrument spre organizarea „haosului documen
telor culturale" într-un „cosmos al culturii". In opera istorică şi teoretică
a lui Panofsky, această destinaţie umanistă a cercetărilor de specialitate
— ideea că sensurile adînci ale operei de artă şi ale creaţiei artistice în general
depăşesc de fapt zonele artei — a devenit însuşi sîmburele sistemului său
de gîndire şi al inovaţiilor care i-au definit metoda, azi una din principalele
direcţii ale cercetării în domeniu: metoda iconologică. în esenţa ei, într-ade
văr, această metodă, concretizată ca moment de vîrf în Studies of iconology
(1939), dar întrevăzută şi practicată cu mult înainte, prin propunerea unei
analize pe straturi de semnificaţii ale operei de artă, accentua în mod pro
gramatic prioritatea ierarhică a „stratului al treilea", cel care cuprinde
„semnificaţiile intrinsece, conţinutul, care constituiesc universul valorilor

* Erwin Panofsky s-a născut la 30 martie 1892, la Hanovra. A predat
istoria artei la Universitatea diu Hamburg, iar începînd din 1931, alterna
tiv şi la Universitatea din New York. Exclus din învăţămînt în 1933, de
către nazişti, s-a stabilit în S.U.Α., unde a fost numit în 1935 conducător
al Institutului de cercetări din Princeton. Personalitate cuceritoare, confe
renţiar strălucit, profesor înconjurat cu adoraţie de generaţiile tinere pe
care nu pregeta să le ajute, a întemeiat una din cele mai fecunde
şi apreciate direcţii ale cercetării în istoriografia modernă a artei.
Moare în 1968.
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simbolice", adică al „tendinţelor esenţiale ale spiritului omenesc", încarnate,
într-o epocă istorică dată, prin „teme şi concepte specifice" operelor ei de
artă. Prin urinare, demersul istoricului de artă este de la sine înţeles teoretic,
el avînd drept ţel superior descifrarea sistemului de valori umane, estetice
şi extraestetice laolaltă, care fac, din creaţia ca şi din trăirea artei, experienţe
umane esenţiale. „Sarcina principală a unui istoric, scria Panofsky, este
aceea de a gîndi." Această declaraţie, desigur de principiu, dar care nu a
rămas niciodată la stadiul de principiu în activitatea lui Panofsky, a fost
magistral susţinută de o concepţie cuprinzătoare, din care nici unul din
domeniile ştiinţelor umane nu lipseau: i^ici cele tradiţionale, nici altele de
prestigiu mai recent ca antropologia, Semiotica, cibernetica. O adevărată
artă în a realiza convergenţa celor mai iţivergente elemente spre un centru
de preocupare din care apoi să reiradieze n o j <ύ noi semnificaţii, pe multiple
planuri ale spiritului, dă analizelor lui Panofsky, cu toată aparenţa lor une
ori prea pronunţat stufoasă, incbranlabila coerenţă a argumentării în favoa
rea leit-motivului gîndirii sale estetice: unicitatea operei de artă, în rolul
ei de „autorevelaţie a unei atitudini fundamentale faţă de lume şi
viaţă".
Acest leit-motiv este prezent în întreg şirul lucrărilor lui Panofsky,
care se ridică la aproape 160 de titluri — studii care iau în discuţie sub foarte
variate modalităţi cîteva din conceptele şi problemele de bază ale istoriei
şi teoriei de artă, cum ar fi conceptul de stil, conceptul de voinţă de artă
— ambele dominante ale gîndirii estetice, în special germane, la începutul
veacului ; apoi conceptul „timpului istoric" în care se include şi mult dez
b ă t u t ă problemă a generaţiilor. Se adaugă la acestea studiul unor concepte
în aparenţă mai localizate la anume zone de cercetare istorico-teoretică
în domeniul artei, cum ar fi conceptul de perspectivă, analizat de Panofsky
în celebrul studiu Die Perspektive als symbolische Form (Perspectiva ca
formă simbolică — 1927), şi conceptul de „proporţie" în Die Entwicklung
der Proportionsichre als Abbildung der Stilentwicklung (Evoluţia teoriei pro
porţiilor ea reflectare a evoluţiei stilurilor — 1921J, concepte ridicate însă
prin pluridimensionalitatca interpretărilor Iui Panofsky la rangul unor con
cepte de bază ale gîndirii estetice. Această generalizare — cu întreg
registrul larg de variaţii posibile — a unor elemente constitutive pentru arta
de viziune tradiţională (in sensul care ar opune-o tipurilor de viziune foarte
modernă) ne permite să identificăm în Panofsky, din punctul de vedere al
adeziunii estetice şi al gustului artistic, un umanist de formaţie şi opţiune
clasică, un susţinător al valorilor umane permanente, în care încrederea lui
se afirmă — prometeic şi faustic laolaltă — nelimitată.
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Identificarea acestei adeziuni, sub aspectul înclinărilor preferenţiale
de ordin artistic, este cu atît mai semnificativă, cu cit Panofsky, pe de altă
parte, prin mai multe trăsături ale gîndirii sale, se înscrie în vizibilă cores
pondenţă cu unele curente ale artei şi gîndirii artistice din primele decenii
ale veacului. S-ar putea chiar preciza că este vorba de o corespondenţă cu
expresionismul, ale cărui laturi esenţial umaniste Panofsky le-a încorporat.
Concepţia lui, cuprinzînd ecouri hegeliene despre personalitatea artistică,
privită ca încoronare supremă activă a valorilor umane existenţial-filozofice,
ideea că o cercetare metodologică îşi găseşte condiţia, „binecuvîntarea",
în starea de tensiune permanentă, impusă de însuşi fenomenul de „trăire"
a artei, de „experienţă" a artei, care determină o stare de veghe specifică
asupra raporturilor dintre obiect şi subiect în sfera estetică; apoi,
concepţia despre unitatea operei care absoarbe victorioasă forţele anta
goniste decisive ale semnificaţiilor ei, şi nu le „rezolvă" în ordinea unei
cauzalităţi ; ca şi funcţia de concentrare expresivă pe care o acordă
operei ca simbol estetic al unor realităţi extraestetice vitale — se
leagă toate de spiritul expresionist care a dominat, în perioada anilor
1905 — 1920, mişcarea artistică europeană. Trebuie să subliniem faptul că
această sincronizare, în profunzimea gîndirii teoretice, cu arta epocii,
este cu atît mai simptomatică pentru autenticitatea prezenţei lui Panofsky
în epoca sa, cu cît nici nu provine din practica artei contemporane cu el.
Obiectul de studiu, care constituie pentru Panofsky sursa de argumentare
a gîndirii lui teoretice, se opreşte în general la secolul al XVII-lea ; dar felul
de a înţelege şi de a interpreta fenomenele din trecut poartă însemnele celei
mai acute modernităţi. Conştiinţa acestei adevărate misiuni a istoricului
apare net în studiul Timpul istoriei. Se spune acolo că, „în ansamblul
său, universul istoriei trebuie privit ca o lume omogenă şi ordonată, dar că
această ordonare este de fapt o operaţie ex post, care poate fi realizată numai
prin reancorarea unor sisteme relaţionale, istoric calificate în cursul timpului
natural omogen, şi prin extinderea spaţiului omogen". „Sistemele relaţio
nale" despre care vorbeşte Panofsky sînt instrumentele ce îi permit să aplice
valabil şi la alte epoci teoretizări cu sursă în concretul istoric al unei
epoci date.
î n volumul Idcea, operă de tinereţe, apărută în 1924 şi retipărită inte
gral şi fără modificări în 1964, se află, în embrion, principalele puncte de
plecare ale metodologiei lui Panofsky. S-ar putea ca acesta să fie şi motivul
pentru care Panofsky a ţinut, aşa cum o mărturiseşte în prefaţa ediţiei
recente, ca lucrarea să apară absolut nemodificată, deşi precizează că, de
la data apariţiei cărţii, multe împrejurări s-au schimbat, stadiul cercetărilor
fiind cu totul altul şi chiar propriile puncte de vedere ale autorului în multe
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privinţe diferite. Cartea-,,eseu", cum o numeşte Panofsky în prefaţa ediţiei
originale, a fost inspirată de o conferinţă ţinută de Ernst Cassirer la Biblio
teca Warburg, centrul de studiu umanistic, animat de pasiunea ştiinţifică
a lui Aby Warburg şi Fritz Saxl. Conferinţa era intitulată Die Idee Des
Schönen in Piatos Dialogen (Ideea de frumos în dialogurile lui Platon) şi
oferea o analiză sistematică a conceptului de frumos. Această analiză 1-a
făcut pe Panofsky să întrevadă şi necesitatea unei analize care să urmărească
evoluţia istorică a conceptului de frumos. Schiţa iniţială, prin multiplele
note adăugate şi, în cadrul acestora, prin imensele digresiuni socotite de
autor indispensabile pentru argumentarea punctelor sale de vedere, a
devenit astfel o carte al cărei destin a fost strălucit. Ideea este o carte care
a marcat o epocă în gîndirea teoretică despre artă şi poate că n-ar fi exagerat
să se afirme că, mai mult încă decît o carte de seamă în bibliografia lucră
rilor lui Panofsky, Idcea reprezintă in viaţa teoriei de artă un moment de
recucerire a poziţiilor filozofice, destinate să încununeze cercetarea istorică
a operei şi a procesului de creaţie artistică sub toate laturile lor. Mai ales
a procesului de creaţie, care, în toată perioada de glorie a cercetării psiho
logice şi a psihologismului în general a ajuns să deplaseze atenţia istoricilor,
teoreticienilor şi chiar a artiştilor, de la operă spre demersul creator: istoria
gîndirii acestui demers va fi supusă de Panofsky unei inserţiuni în istoria
filozofiei şi unei operaţii de obiectivare care să determine restabilirea unui
echilibru între interesul pentru operă şi interesul pentru procesul de creaţie.
Acestui interes generalizat pentru procesul de creaţie, interes care a
a v u t — şi are încă — intense ecouri în arta contemporană, i s-a integrat şi
spiritul în care şi-au desfăşurat cercetarea atît Panofsky, cît şi alţi istorici
şi teoreticieni ca Lionello Vcnturi, Matteo Marangoni, Fritz Saxl, Max
Dvorak, cu toţii preocupaţi în egală măsură de obiectul cercetării ca şi de
procesul metodologiei ei. O permanentă reflexie, un permanent autocontrol
al mersului gîndirii, crea acea „stare digresivă", de care Panofsky era perfect
conştient, tratînd-o cu o binevoitoare autoironie, şi care s-a manifestat
pentru prima oară în toată amploarea ci în Ideea.
Purtînd ca subtitlu Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunst
theorie (Contribuţie la istoria conceptelor în teoria mai veche de artă), Ideea,
deşi relua o metodă deja schiţată în Die Entwicklung der Proportionslehre
als Abbildung der Stilentwicklung şi repropunea istoria paralelă a unui con
cept şi a mediului lui concret de dezvoltare, are în contextul operei lui Pa
nofsky un loc aparte. Este lucrarea cea mai abstract-teoretică dintre toate
şi în acelaşi t i m p cea mai preocupată de a se urmări pe ea însăşi în demersul
metodologic. Prin studiul evoluţiei unui concept ca ideea, numai indirect
legat de creaţia artistică, Panofsky pătrundea în miezul cel mai ascuns al
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raporturilor dintre artă şi filozofie, aşa cum acestea s-au conturat în interiorul
gîndirii estetice a umanismului greco-latin. Cercetarea lui Panofsky se întinde
pe o perioadă cuprinsă între Antichitatea greacă şi pînă la ceea ce el numeşte
„clasicismul" european, încheindu-şi eseul cu un capitol consacrat bino
mului aparent antinomic — Michelangelo şi Dürer. La propriu vorbind,
însemnele conceptului studiat există istoriceşte ca atare numai în perioada
abordată; din acest punct de vedere, cercetarea lui Panofsky îşi învede
rează legitimitatea istorică. Problemele la care ajunge datorită digresiunilor
depăşesc însă cu mult zona strict istorică şi incită inevitabil la studiul tipo
logic al experienţei raportului dintre imaginea interioară, ,,modelul" exte
rior şi limbajul artistic. Panofsky este conştient de această transgresare.
Neîncetatele reveniri comparative o dovedesc, după cum o dovedeşte şi
preocuparea lui de a susţine, dincolo de variaţiile conceptului de „idee"
în sensul platonician care i-a marcat debutul, esenţa lui umanistă activă,
în sensul modern al cuvîntului. Această esenţă umanistă Panofsky o desco
peră chiar în faptul care constituie contribuţia cea mai de seamă a cărţii
Ideea, şi anume în concluzia că acea condamnare a artei, pe care întreaga
tradiţie a cercetării filozofice o identifica în gîndirea lui Platon, era numai
parţial adevărată, bogata descendenţă a ramurii estetice a acestei gîndiri
venind în sprijinul părerii că substanţa profund etică a gîndirii platoniciene
nu putea să excludă eficienţa armonizatoare şi edificatoare a frumosului.
De aceea putem întîlni, chiar în introducerea volumului Ideea, următoarea
frază-program: „... căci după cum Platon face deosebirea, în toate domeniile
vieţii — şi mai ales în domeniul filozofiei — între activitatea autentică şi
cea falsă, între cea justă şi cea nejustă, tot astfel — atunci cînd este vorba
de artele plastice — el opune reprezentanţilor, de atîtea ori dispreţuiţi, ai
acelei μιμητική τέχνη (arta imitativă), care nu ştiu altceva decît să imite
aparenţa materială a lumii corporale, pe acei artişti care — atît cit este
posibil în cadrul unei activităţi desfăşurate în realitatea empirică — în
cearcă să realizeze în opera lor „ideea", şi a căror lucrare poate chiar să
folosească drept « paradeigma » («model») pentru cea a legiuitorului".
Acest substrat de valoare etică — în sens uman-istoric şi nu în sens
abstract — este urmărit de Panofsky la toţi urmaşii interpretării platoni
ciene a ideii.
Pentru Platon concepţia despre funcţia ideii, ca realitate obiectivă,
existentă într-un univers superior celui pe care-1 percepem prin simţuri,
realitate-model prin desăvîrşirea ci, chiar înainte de a fi prezentă în spiritul
omenesc, evolua, tinzînd spre stabilirea unei legături între cele două reali
tăţi : lumea sensibilă devenind în ultima fază a gîndirii platoniciene nu numai
un reflex al ideii, ci un univers plăsmuit după modelul ideii. Această evoIX

luţie face să intervină elementul activ cu implicaţii estetice multiple, de unde
Panofsky, cu o inepuizabilă subtilitate, alege elementele care nuanţează
modern gîndirea platoniciană despre artă, înclinînd balanţa preocupărilor
spre problema creativităţii. Atunci cînd trece la studiul destinului aceluiaşi
concept de idee în gîndirea lui Aristotel, felul în care este pus în valoare
sensul uman al metafizicii aristotelice — aşa cum a fost denumită, „meta
fizică a organismului biologic" — ne arată cît de înrădăcinată este în gîndi
rea lui Panofsky convingerea despre capacitatea de centralizare poliseman
tică, pe care o are valoarea estetică. Şi în cazul lui Aristotel, implicaţia
estetică, deosebit de ispititoare pentru o structură mentală ca cea a lui
Panofsky, înclinată spre interpretarea simbolică, se îndreaptă către aceeaşi
direcţie activă, care surprinde semnificaţii speciale în mişcarea de încar
nare a formei — adică a imaginii interioare sălăşluind în spiritul artis
tului — prin materia la început informă, dar care se „formează", devenind
formă. O schiţă de sinteză între cele două modalităţi de gîndire — plato
niciană şi aristotelică — este identificată în Oratorul lui Cicero, lucrare mai
puţin aprofundată pînă la Panofsky, din punctul de vedere al substanţei
filozofico-estetice. La Cicero este astfel subliniată semnificaţia conceptului
de idee, ca formă gîndită din care îşi extrage vocaţia de a fi operă de artă
şi creaţie artistică, sau, cum spun unii comentatori, „expresie artistică",
ceea ce pare a contribui la confirmarea interpretării lui Panofsky în sensul
unui punct de plecare al umanismului artistic activ din chiar sînul gîndirii
celei mai contemplative. Firul acestei interpretări capătă un relief deosebit
în paragraful consacrat gîndirii lui Plotin şi în capitolul despre evoluţia
conceptului de idee în Evul Mediu. î n atitudinea lui Plotin faţă de artă,
Panofsky deosebeşte nu numai noua demnitate pe care filozoful o acordă
artei, ci mai ales felul în care o face. „Aşa cum frumosul natural constă,
pentru Plotin — scrie Panofsky — în faptul că ideea transpare prin materia
modelată după chipul ei, dar niciodată pe deplin modelabilă, tot aşa frumosul
artistic constă în faptul că o formă ideală este „transmisă" materiei şi, învingîndu-i inerţia, o însufleţeşte, mai bine spus, încearcă s-o însufleţească.Prin
urmare, arta duce aceeaşi luptă ca şi Noüs-ul — lupta pentru victoria formei
asupra a ceea ce e lipsit de formă — şi este interesant de observat cum,
subt acest aspect, distincţia aristotelică dintre „ϋλη" şi „είδος" (căci
această distincţie este aristotelică) dobîndeşte un înţeles cu totul nou".
însuşi vocabularul lui Panofsky se înscrie în această interpretare, care
scoate la iveală pe plan estetic valenţele creative ale conceptului de
idee în neoplatonism ca şi în filozofia medievală.
Noţiunea de creaţie în această filozofie este urmărită de Panofsky în
conexiunile ei cu teoria ideilor, în raport cu aspectele diferite pe care con-
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ceptul creaţiei în sens teologic şi, pornind de la el, conceptul creativităţii în
general, le va lua la Augustin, la Toma din Aquino, Duns Scot şi Bonaven
tura. La Plotin, Panofsky relevă faptul că „astfel confruntarea dintre formă
şi materie dobîndeşte în gîndirea lui Plotin, care prin «είδος » nu înţelege
numai forma în sens aristotelic, ci şi ideea în sensul platonician, caracterul
unei lupte între putere şi non-putere (care acţionează ca rezistenţă în faţa
puterii), între frumos şi urît, între bine şi rău". Accentul etic este
evident, după cum este evident şi în observaţia că pentru Plotin
„răul ca atare" stă în non-existenţă, în caracterul „pur negativ, steril
şi ostil" al materiei neîmplinite prin formă şi care, neputînd fi pînă la capăt
modelată de formă, „condamnă artele la un destin tragic, ce constă în a mina
privirea interioară a omului mereu dincolo de aceste imagini sensibile,
adică de a-i deschide o perspectivă spre lumea ideilor şi în acelaşi timp
a i-o voala". Dialectica acestor contradicţii este studiată în aspectele ce
le-au luat în gîndirea medievală, cu egale eforturi de a scoate la lumină
rolul acelui „optimism cosmic" care, în personalismul teologiei creştine,
a permis artei şi noţiunii de creaţie artistică să se îndrepte încă din Evul
Mediu spre idealurile renascentiste, deşi condamna, în principiu, valorile
sensibilului sau le acorda un loc inferior.
Ar fi suficient să cităm următoarea frază revelatoare pentru felul în
care Panofsky îşi urmăreşte argumentarea : „ « Naturalismul » goticului
tîrziu şi « realismul » secolelor al XIV-lea şi al XV-lea îşi găsesc în filozofia
scolastică paralele deosebit de semnificative, dar nu o caracterizare explicită
conceptual sau vreo recunoaştere. Iar teza că arta (pe cît este posibil)
« imită » natura — sau mai bine spus lucrează după natură — este con
cepută, ca şi mai înainte Ia Aristotel, numai în înţelesul stabilizării unui
paralelism şi nu în sensul unei relaţionări". Cităm aici şi recenta inter
pretare a lui Otto von Simson: "M. Dvorak şi E. Panofsky (în Ideea
sa) erau de părere că filozofia nu oferă o paralelă posibilă pentru acest
„naturalism gotic". W. Hübener elimină această teză şi ne arată c ă ,
pe lîngă Toma din Aquino, în ale sale Questiones de Veritate, şi alţi
autori ai scolasticii tîrzii se referă la un text din scrisorile către Lucilius ale lui Seneca, după care, pentru conceptul formal al Ideii, apare
total indiferent dacă este vorba despre un obiect exterior (artistului) _
obiect real perceptibil, sau despre o elaborare a spiritului. Seneca explicitează acest gînd prin exemplul unui portret. Se poate astfel spune
că, pentru prima oară, reprezentarea fidelă a naturii devine temă vred nică de a se încarna în imagine plastică şi din punctul de vedere al
metafizicii (Otto ν . Simson, Das hohe Mittelalter, Propyläen
geschickte,
VI, Berlin, 1972, p. 14). Iar în încheierea capitolului referitor la Evul
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Mediu, Panofsky citează definiţia lui Dante, ca rezummd concepţia
medievală despre artă: „Arta se realizează pe trei trepte: în spiritul
artistului, în unealtă şi în materie, care prin artă îşi dobîndeşte for
ma". Este o definiţie care aruncă o semnificativă lumină asupra unora din
sursele metodologiei iconologice a lui Panofsky. Inversate cele trei trepte
invocate de Dante sînt în esenţă aceleaşi cu cele trei trepte de semnificaţii
pe care Panofsky le deosebeşte în structura operei de artă.
Nu trebuie, fireşte, să considerăm argumentarea umanistă a lui Pa
nofsky ca unilineară. Demersul gîndirii lui este plin de meandre şi rezerve,
mereu căutător de contraste, dar tocmai prin aceasta mai convingător şi
mai sigur. După cum în filozofia medievală căuta elementele apte de a sti
mula o creaţie artistică apropiată totuşi de realitate, tot astfel îl întîlnim
căutînd în gîndirea Renaşterii acele elemente care vor asigura amploarea
realismului acesteia, depăşirea lui. „Paralel cu, această idee a imitaţiei,
scrie Panofsky, care conţinea, dacă este privită sub aspectul ei postulativ,
cerinţa unei exactităţi formale, se dezvolta, în literatura despre artă a
Renaşterii, la fel ca şi în literatura despre artă a Antichităţii, ideea de depă
şire a naturii, depăşire care se realizează mai întîi prin faptul că « fantezia »
liberă creatoare este în stare să ducă fenomenele dincolo de posibilităţile
lor de variaţie naturală, ba chiar să plăsmuiască şi creaturi cu totul noi,
cum ar fi centaurii şi himerele — ea se realizează apoi, şi mai ales, prin
acţiunea mai puţin « inventivă » decît selectivă şi amelioratoare a raţiunii
artistice".
Analiza aprofundată pe care Panofsky o face, prin intermediul scrie
rilor lui Federigo Zuccari şi Gian Paolo Lomazzo asupra conceptului de
„raţionalism metafizic", dezvoltat de la finele secolului al XVI-lea la mijlo
cul secolului al XVII-lea în gîndirea estetică, reuşeşte să distingă cu clari
tate multiplele ecouri care s-au interferat în constituirea acestui concept:
elemente neoplatoniciene, elemente medievale, ecouri din teoria metafizică
a luminii, ecouri din etica platoniciană. Confruntînd gîndirea estetică a
acestei epoci, în lumina teoriilor analizate, cu arta manieristă, şi în special
cu portretistica manierismului, Panofsky conchide că, după perioada în
care conceptul de idee se încarnase tot mai mult în cel al „fanteziei creatoare",
în capacitatea „geniului" de a corespunde pe plan uman cu „creatorul divin",
în epoca manierismului, „despărţit de natură, spiritul uman se refugiază
în divinitate, cu un sentiment în egală măsură de triumf şi neajutorare,
care se oglindeşte în fizionomiile şi gesturile de o mîndrie tristă ale portre
telor manieriste, sentiment pe care şi contra-reforma nu face decît să-1
exprime într-un alt mod".
XII

Incheindu-şi cercetarea cu perioada clasicismului şi cu capitolul con
sacrat anume lui Michelangelo şi Dürer, Panofsky ţine parcă să sublinieze
în felul acesta în mod special importanţa metamorfozelor suferite de con
ceptul de „idee" la unul din punctele de răscruce ale artei europene. Dintre
aceste metamorfoze cea mai importantă este desigur cea a „conexării
dintre conceptul de idee şi conceptul de inspiraţie artistică", conexare ducînd
în gîndirea artistică modernă la crezul că „semnele adevăratului dar artistic
stau nu în exactitate şi frumuseţe, ci în plenitudinea creatoare infi
nită, care plăsmuieşte mereu ceea ce este unic şi nu a mai existat
vreodată".
Recăpâtînd astăzi o nouă actualitate prin interesul pe care-1 poate avea
pentru arta contemporană, lucrarea lui Panofsky, cu tot caracterul ei abstract
şi speculativ, va putea descoperi cititorilor noştri arta lui Panofsky de a da
viaţă istoriei ideilor. Cartea aceasta ilustrează, poate mai mult decît oricare
dintre operele istoricului, acel citat dintr-o scrisoare a lui Marsilio Ficino
pe care Panofsky îl preţuia în mod deosebit:
„Istoria este necesară nu numai pentru a ne face viaţa agreabilă, dar
şi pentru a o învesti cu semnificaţii morale. Lucrurile muritoare dobîndesc,
prin istorie, nemurire: cele absente devin prezente: lucrurile vechi întineresc
din nou, iar tinerii capătă maturitatea celor vîrstnici". Sînt gînduri pe care
Panofsky însuşi le-a confirmat printr-o activitate condusă de ceea ce con
sidera a fi idealul ştiinţelor umane: „a ajuta la dobîndirea înţelepciunii".
A MELI A

PAVEL

INTRODUCERE

PLATON, care a fundamentat sensul şi valoarea metafizică
a frumosului într-un mod valabil pentru toate timpurile şi a
cărui teorie a ideilor a dobîndit tot mai multă importanţă
pentru estetica artelor frumoase, nu a reuşit totuşi să fie
în acelaşi timp şi un judecător pe deplin obiectiv faţă de
aceste arte. Desigur, ar însemna să mergem prea departe
dacă am desemna filozofia platoniciană drept categoric „ostilă
artei" şi am voi să afirmăm că a contestat cu totul picto
rului ca şi sculptorului capacitatea de a contempla „ideile" x ;
căci după cum Platon face deosebirea, în toate domeniile
vieţii — şi mai ales în domeniul filozofiei — între activitatea
autentică şi cea falsă, între cea justă şi cea nejustă, tot astfel
— atunci cînd este vorba de artele plastice — el opune repre
zentanţilor, de atîtea ori dispreţuiţi, ai acelei μιμητική
τέχνη*, care nu ştiu altceva decît să imite aparenţa materială
a lumii corporale, pe acei artişti care — atît cît este posibil
în cadrul unei activităţi desfăşurate în realitatea empirică —■
încearcă să realizeze în opera lor „ideea", şi a căror lucrare
poate chiar să folosească drept „paradeigma" ** pentru cea
a legiuitorului: „Atunci (adică după curăţirea pînzei şi schi
ţarea liniilor principale) — se spune despre acei pictori, pe
care limbajul platonician ne permite să-i denumim « poetici »
sau « euristici » — ei îşi lasă adesea privirea să zăbovească
cînd de o parte, cînd de alta, adică cercetează tot ceea ce
este cu adevărat drept, frumos, rezonabil şi altele asemenea,
şi totodată ceea ce oamenii doar consideră ca atare, după
care, prin amestecul şi îngrămădirea materialelor, reuşesc
să redea chipul omenesc, lăsîndu-se conduşi în concepţia
lor asupra acestui chip de ceea ce Homer numea, în vremea
cînd se afla printre oameni, divin şi asemănător zeilor" 2.
Rămîne totuşi justificată, în ciuda acestor puncte de vedere
şi a altora asemănătoare 3 , părerea că filozofia platoniciană
* Arta imitativă.
(Aici şi în continuare notele marcate cu asterisc aparţin traducătorului.)
** Paradigmă, model, prototip.
1

poate fi denumită, dacă nu chiar ostilă artei, totuşi străină
de artă, şi este lesne de înţeles că mai toţi urmaşii — şi
îndeosebi Plotin — au dedus din numeroasele atacuri ale lui
Platon împotriva artelor mimetice o condamnare generală
a artelor plastice. într-adevăr, întrucît Platon aplică, drept
criteriu valoric, realizărilor sculpturii şi ale picturii conceptul,
în esenţă străin de ele, al adevărului cognoscibil, adică al
concordanţei cu lumea „ideilor", sistemul lui filozofic nu lasă
loc unei estetici a artelor plastice ca domeniu spiritual suigeneris (de fapt, o despărţire principială a sferei estetice de
cea teoretică şi etică nu s-a produs înainte de secolul al
XVIII-lea), şi ajunge în chip necesar să restrîngă foarte mult
cercul acelor fenomene artistice pe care, din punctul său de
vedere, le-ar putea accepta. Dar chiar din perspectiva acestui
cerc îngust, artei nu-i poate reveni decît o valoare condiţio
nată. Dacă misiunea artei ar fi „adevărul" în sensul „ideilor",
ceea ce ar însemna că intră oarecum în concurenţă cu cunoaş
terea raţională, atunci ar rezulta în mod inevitabil că rostul
artei este să reducă universul vizibil la forme generale, imua
bile, veşnic valabile, renunţînd la aspectele de individuali
tate şi originalitate, după care ne-am obişnuit să apreciem
gradul de perfecţiune al realizărilor artistice (de aceea Platon
opune în mod consecvent nedisciplinatei arte greceşti arta
„legiferată" a Egiptului, ale cărei opere, cu zece mii de ani
în urmă, nu ar fi fost nici mai urîte, nici mai frumoase decît
în prezent, fiind lucrate în acelaşi stil) *. Dar chiar şi atunci
cînd, în limita putinţelor umane, această reducere ar fi obţi
nută, opera de artă tot nu poate pretinde un rang mai înalt
decît cel al unui εϊδωλον*, care, cu toată exactitatea apa
rentă, rămîne totuşi în multe privinţe în contradicţie cu
„ideea" sa şi nu este capabilă să se apropie de ea mai mult
decît un ονομα**, cu ajutorul căruia filozoful, împins de nevoie,
ajunge să-şi exprime părerile 5 . Astfel, valoarea unei creaţii
artistice nu se determină altfel decît valoarea unei cercetări
ştiinţifice, ea fiind pentru Platon proporţională cu gîndirea
teoretică, îndeosebi matematică, investită în ea 6, iar cea
* Simulacru, imagine.
** Nume, cuvînt.
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mai mare parte din ceea ce a fost întotdeauna şi este socotit
şi azi drept artă, şi încă mare artă, intră pentru el în sfera
conceptului de μιμητική τέχνη, împotriva căruia, în cartea
a X-a din Statul şi în Sofistul, a lansat renumitele-i verdicte
de condamnare: artistul sau creează, în cel mai bun caz,
nişte copii conştiincioase, care, în înţelesul unei μίμησις
εικαστική *, redau conţinuturile realităţii perceptibile pe
calea simţurilor, dar numai conţinuturile realităţii percep
tibile pe calea simţurilor, în mod corespunzător lucrurilor
— şi în acest caz artistul se mulţumeşte cu un duplicat inutil
al universului de aparenţe 7, care la rîndul lui e doar
o imitaţie a „ideilor" ; sau el dă naştere unor imagini ilu
zorii, nevrednice de încredere, care, în sensul unei μίμησις
φανταστική **, micşorează ceea ce e mare şi măresc ceea ce
este mic, pentru a induce în eroare ochiul nostru imperfect 8
— în acest caz, produsul artei face să crească în sufletul nos
tru confuzia şi, ca valoare de adevăr, rămîne chiar şi în urma
universului de aparenţe, un τρίτον τι από της αληθείας *** 9 .
După cum se spune într-o cunoscută poezie a lui Ioannes
Tzetzes, Fidias, ca οπτικός şi γεωμέτρης ****, ţinînd seama
de micşorarea aparentă a dimensiunilor obiectelor aflate la
mare înălţime, a dat Atenei sale proporţii obiectiv inexacte,
şi tocmai prin aceasta a cîştigat victoria asupra lui Alcamene. 10
Pentru Platon această operă ar fi fost un model al acelei
pseudoarte, care — ca şi cum acuzaţia s-ar referi în mod expres
la Atena lui Fidias — este învinuită că, ţinînd seamă de modi
ficările de perspectivă, se străduieşte să redea nu τάς οΰσας
συμμετρίας,,***** ci τας δοξούσας είναι καλας.****** n Şi de
aici se poate înţelege că idealului său îi corespundeau operele
acelor pictori şi sculptori egipteni, care nu numai că păreau să
se menţină neabătut la formule definitiv fixate, dar detestau
orice concesie faţă de percepţia vizuală; în ultimă instanţă,
* Redarea prin imitaţie a unui obiect real.
** Redarea prin imitaţie a unui obiect imaginat.
*** Ceva care vine în al treilea rînd după realitate.
**** Optician şi geometru.
***** Proporţiile existente.
****** Proporţiile care par a fi frumoase.
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pentru Platon nu artistul, ci dialecticianul era acela căruia îi
revenea rolul de a dezvălui lumea „ideilor". Căci în timp ce
arta se opreşte la producerea imaginilor, privilegiul sublim
al filozofiei este acela de a folosi „cuvintele" doar ca treapta
cea mai de jos a drumului cunoaşterii, care pentru sculptor
încetează odată cu realizarea unui εΐδωλον. 12
Dacă însă îl întrebăm ce crede despre esenţa ideii plato
niciene pe un gînditor din secolul al XVI-lea — adică dintr-o
epocă în care arta plastică era de obicei concepută întru totul
ca „μίμησις", chiar dacă nu ca imitaţie în sensul „realis
m u l u i " — atunci citim, de pildă la Melanchthon : „Certum
est, Platonem ubique vocare Ideas perfectam et illustrem
notitiam, ut Apelles habet in animo inclusam pulcherrimam
imaginem humani corporis" * 13. Ceea ce deosebeşte această
interpretare (care încearcă mărturisit să-1 concilieze pe Pla
ton cu Aristotel) 14 de o determinare conceptuală genuinplatoniciană sînt două lucruri: mai întîi faptul că „ideile"
nu mai sînt substanţe metafizice, care există în afara univer
sului aparent-sensibil, precum şi în afara intelectului, într-un
ύπερουράνιος τόπος, ** ci sînt reprezentări sau intuiţii care
îşi au sediul în spiritul uman ; în al doilea rînd, faptul că,
pentru gînditorul acelei vremi, apare cu totul firesc să vadă
„ideile" manifestîndu-se mai ales în activitatea artistică.
Pictorul, nu dialecticianul, este acela care va fi în primul rînd
luat în consideraţie atunci cînd va fi vorba despre conceptul
de „idee" 15.
Afirmaţia lui Melanchthon (care nu a fost propriu-zis un
teoretician al artei, şi nici măcar nu a arătat vreun interes
deosebit faţă de ea) este de două ori semnificativă: ea ne
permite să întrevedem că de aici înainte şi teoria artei în
înţelesul propriu al termenului îşi va însuşi cu tot mai mult
entuziasm doctrina ideilor (sau, mai bine zis, va fi atrasă cu
tot mai multă putere în sfera ei de influenţă) şi totodată ne
* „Este limpede că Platon înţelege prin idei cunoaşterea perfectă şi
clară, aşa cum de pildă Apelles are închisă în sufletul său imaginea cea mai
perfectă a corpului omenesc."
** Spaţiul supraceresc.
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face să înţelegem pe ce cale a fost posibil ca tocmai conceptul
de idee, concept din care Platon a dedus de atîtea ori inferiori
tatea activităţii artistice, să fie folosit acum în sens invers,
aproape ca un concept specific de teoria artei. Răspunsul
la această întrebare ne este uşurat chiar de către Melanchthon: pentru a-şi susţine părerea asupra conceptului de
idee, el recurge la Cicero 1β, şi. în felul acesta ne arată că
însăşi Antichitatea, pregătind terenul viziunii renascentiste,
a transformat conceptul platonician de idee într-o armă
împotriva concepţiei platoniciene despre artă.

ANTICHITATEA

ORATORUL lui Cicero, o apologie, personală 17 îmbrăcată
în haina unei scrieri teoretice, îl compară pe desăvîrşitul
vorbitor cu o „idee", pe care n-o întîlnim în experienţa zil
nică — noi fiind în stare doar să ne-o imaginăm în spirit —
şi, în egală măsură, cu obiectul reprezentării artistice, obiect
care nu ar putea fi însă cuprins în toată plenitudinea lui de
către ochiul omenesc, ci mai curînd ar exista ca simplă ima
gine gîndită înlăuntrul conştiinţei artistului: „După părerea
mea, nu există în nici un domeniu ceva atît de frumos încît
să nu fie mai frumos acel lucru după care a fost copiat, întoc
mai ca mulajul unui chip ; acel lucru însă nu poate fi sesizat
nici cu ochii, nici cu urechile, nici cu vreun alt simţ, ci doar
cunoscut de mintea şi spiritul nostru ; de aceea putem, chiar
dincolo de operele lui Fidias, care sînt, în genul lor, cel mai
desăvîrşit lucru pe lume, precum şi dincolo de picturile de
care am pomenit 1 8 , să ne imaginăm altele şi mai frumoase :
Fidias, cînd i-a creat pe Zeus şi pe Atena, nu a studiat vreun
om (din realitate) pe care l-ar fi putut imita, ci în propria-i
minte exista o reprezentare înaltă a frumuseţii; pe aceea o
contempla, în ea se adîncea, după modelul ei îşi ghida arta
şi meşteşugul. Aşadar, după cum în domeniul artei plastice
există ceva desăvîrşit şi sublim, la a cărui formă gîndită ra
portăm şi obiecte — în sine inaccesibile percepţiei senzoriale
(de ex. fiinţele divine ce urmează a fi reprezentate) atunci cînd
sînt redate artistic 19 — tot astfel noi vedem forma elocinţei
desăvîrşite doar în spirit şi încercăm să sesizăm copia ei cu
ajutorul auzului. Aceste forme ale lucrurilor Platon, dascăl
şi maestru iscusit nu numai în gîndire, ci şi în arta discursului,
le denumeşte «idei»; el refuză să admită că ele sînt pieritoare, susţine că au existenţă veşnică şi că sînt întemeiate
numai pe raţiune şi gîndire. Celelalte lucruri se nasc şi trec,
curg şi lunecă, şi nu rămîn multă vreme în aceeaşi stare" * 20.
* La realizarea versiunii româneşti a acestui citat, ca şi a unor citate
din paginile ce urmează, traducătorul s-a călăuzit şi de versiunea germană
aparţinînd lui E. Panofsky.
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In această viziune asupra creaţiei plastice, entuziastă la
modul retoric, conceptul platonician de idee serveşte de fapt
la dezminţirea concepţiei platoniciene despre artă: aici artis
tul nu mai este un imitator al banalului şi înşelătorului univers
de aparenţe şi nici un lucrător legat de norme rigide, care se
străduieşte totuşi, pînă la urmă zadarnic, să transmită sensu
rile unei ουσία* metafizice; dimpotrivă, în spiritul său sălăş
luieşte o splendidă imagine originară a frumuseţii, spre care
el, creatorul, îşi poate înălţa privirea interioară, şi chiar dacă
nu poate intra toată desăvîrşirea imaginii originare în opera
făurită, acesteia îi rămîne totuşi posibilitatea de a revela o
frumuseţe, care este ceva mai mult decît copia unei „realităţi"
pline de farmec, dar care se oferă numai simţurilor înşelă
toare; şi totuşi este altceva decît simplul reflex al „adevărului",
care de fapt poate fi cunoscut doar cu ajutorul intelectului.
Ε limpede că această turnură a gîndirii platoniciene (care s-a
petrecut pentru prima dată în spiritul lui Cicero) nu a fost
posibilă decît cu condiţia unei duble premise: atît concepţia
despre esenţa artei, cît şi concepţia despre natura ideii tre
buiau să fi suferit o transformare într-un sens diferit de cel
platonician, ba chiar antiplatonician. î n ceea ce priveşte
prima chestiune, preţuirea artei şi a artistului — privind
lucrurile pe plan pur exterior — a sporit puternic în
mediul elenistic-roman : mai întîi pictorul 2 1 , apoi şi sculptorul
(a cărui muncă, necesitînd oboseală şi murdărire, era socotită
de către gîndirea grecească în epoca ei de înflorire ca ceva
cu totul „banausic" ** 22 ), sînt tot mai mult recunoscuţi ca
personalităţi ieşite din comun, ba chiar dotate cu un anumit
h a r 2 3 : pictura, dacă putem să-1 credem pe Plinius, intră
acum în mod expres în rîndul artelor liberale 24 (adică demne
de un om liber) ; cunoaşterea artei şi scrierile despre artă
încep să înflorească, încolţeşte preocuparea de a colecţiona
opere de artă, iar favorizarea artei de către principi şi bogă
taşi face restul pentru a-i spori prestigiul, şi dacă Platon
excludea „artele mimetice" din Statul său 25 de dragul ade
vărului, în introducerea la lucrarea lui Filostrat Εικόνες,
se spune (cu un ciudat ecou în cunoscuta sentinţă a lui
Leonardo da Vinci) 26 : „όστις μή άσπάξεται τήν ζωγραφίαν,
* Substanţă, esenţă.
** Banausos, gr. = meseriaş, meşteşugar.
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αδικεί την άλήθειαν, αδικεί δέ και τήν σοφίαν" 27 —
„Cine nu iubeşte pictura este nedrept faţă de adevăr şi de
înţelepciune". însuşi acest gînd arată că de creşterea presti
giului exterior al artelor era legată şi o creştere a preţuirii
interioare, că ceea ce Platon era înclinat fie să nege cu totul,
fie să considere că se poate realiza numai cu preţul sacrificării
libertăţii artistice şi a originalităţii — anume autonomia
artei faţă de realitatea aparentă şi imperfectă — ajunsese
la o recunoaştere tot mai generală. Gîndirea antică, în măsura
în care s-a preocupat de artă, a juxtapus de la bun început
(la fel ca şi mai tîrziu gîndirea Renaşterii), cu deplină naivi
tate, două puncte de vedere opuse: concepţia că opera de
a r t ă ar fi inferioară naturii, întrucît ea nu face altceva decît
s-o imite, în cel mai bun caz pînă la iluzionare, şi concepţia
că opera de artă ar fi superioară naturii, întrucît, suplinind
lipsurile proprii diferitelor produse ale naturii, îi opune în
mod independent o imagine nou creată a frumuseţii. Alături
de anecdotele cu infinite variante despre strugurii pictaţi,
care ispitesc vrăbiile, despre caii pictaţi, la vederea cărora
nechează cei reali, despre perdeaua pictată, care induce în
eroare pînă şi ochiul artistului, alături de nenumăratele epi
grame referitoare la caracterul „adevărat în raport cu natura"
al vacii sculptate de Miron Ά, stă recunoaşterea că operele
unui Policlet ar fi dat chipului omenesc o „graţie ce depăşeşte
cu mult realitatea" w, stă dezaprobarea la adresa acelui Demetrius, care a mers prea departe cu fidelitatea faţă de natură
şi a acordat prea multă precădere asemănării în dauna fru
museţii 30, apoi mai stau şi numeroasele exprimări ale poeţilor,
în care frumuseţea aproape supranaturală a vreunui om este
preamărită prin comparaţia cu o statuie sau cu un tablou.
Socrate susţinea, ca un lucru de la sine înţeles, că pictura,
deşi în sine este o είκαίσα τών δρωμένων *, totuşi, „întrucît
nu poţi întîlni cu uşurinţă un om care să fie perfect sub toate
aspectele", este nevoită şi capabilă, atunci cînd vrea să înfă
ţişeze un corp frumos, să îmbine în el cele mai frumoase ele
mente ale mai multor corpuri, ceea ce este mai frumos în
fiecare din ele 31 , iar despre acelaşi Zeuxis, căruia i se atribuie
pictarea unor struguri ce dădeau vrăbiilor iluzia că sînt reali, se

* Redarea lucrurilor văzute.
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povesteşte anecdota repetată pînă la saţietate (mai ales în vre
mea Renaşterii), cum că, spre a o picta pe Elena, artistul a
cerut cetăţii Crotona cinci dintre cele mai frumoase fecioare,
urmînd să preia de la fiecare ceea ce avea mai frumos 32 ; şi chiar
Platon, „cel ostil artei", a comparat, într-un context remar
cabil, propriul său model al Statului perfect, care nu poate
să-şi găsească vreodată corespondentul perfect în realitate,
cu creaţia unui pictor care a dat în tabloul său o „paradigmă"
a celui mai frumos om şi trebuie deci apreciat drept un artist
admirabil nu deşi, ci tocmai pentru că nu poate să demonstreze
existenţa empirică a unei aparenţe atît de desăvîrşite. 33
Aristotel a formulat această concepţie fundamentată în
forma lapidară ce-i este caracteristică: „Oamenii de seamă se
deosebesc de cei obişnuiţi tot aşa cum cei frumoşi se deosebesc
de cei urîţi, aşa cum ceva pictat cu mult meşteşug se deo
sebeşte de realitate, anume prin faptul că aduna la un loc
într-un singur tot elemente ce sînt răspîndite în mai multe
locuri τφ συνήχθαι τα διεσπαρμένα εις ëv 3 4 ".
Astfel, cu tot ataşamentul faţă de conceptul de μιμησις,
nici gîndirii Greciei antice nu i-a rămas străină concepţia
că poziţia artistului faţă de natură nu este numai aceea de
supus copist, ci şi aceea de rival, care se străduieşte, indepen
dent şi cu propriile-i mijloace creatoare, să remedieze imper
fecţiunile inerente naturii. Odată cu trecerea din ce în ce
mai marcată de la vizual la intelectual, trecere caracteristică
pentru dezvoltarea ulterioară a filozofiei greceşti (este sufi
cient să ne gîndim la interpretarea alegorizantă a miturilor
în diatriba stoică), îşi face loc convingerea că arta de cea
mai înaltă calitate poate să se dispenseze cu totul de modelul
senzorial şi se poate emancipa pe deplin de ceea ce poate fi
perceput în realitate. Punctul final al celei de-a doua linii
a gîndirii elene — căci alături de ea, cealaltă continuă nestin
gherită să existe — e definit de afirmaţii (nu întîmplător
referitoare tocmai la Zeus sculptat de Fidias) 35 ca cea a
lui Dion Chrysostomos, exprimată în discursul său olimpic:
„Nici măcar un nebun n-ar fi de părere că Zeus olimpianul
sculptat de Fidias ar putea să se asemene cu vreun muritor" 3e ,
sau ca afirmaţia celui de-al doilea Filostrat, care relatează
cum Apollonios din Tyana, fiind întrebat cu ironie de către
un egiptean dacă Fidias sau alţi artişti greci au fost în cer
şi au contemplat zeii în adevărata lor înfăţişare, a dat urmă9

torul răspuns care dă de gîndit : „Imaginaţia, care este o artistă
mai mare decît imitaţia, a făcut aceasta pentru că imitaţia
redă doar ceea ce se vede, iar imaginaţia — ceea ce nu se vede" 37 .
Cu aceasta am ajuns la punctul din care începe să devină
inteligibilă echivalenţa, stabilită de Cicero, între ideea platoniciană şi „reprezentarea artistică" existentă în spiritul
pictorului sau al sculptorului. Căci dacă critica de artă —
luînd cu pasiune poziţie împotriva tendinţei iconoclaste ce se
manifesta încă din Antichitatea păgînă, şi combătînd-o oare
cum cu propriile-i argumente spiritualiste — a reuşit să ridice
obiectul reprezentării artistice de la rangul unei realităţi
perceptibile pe plan exterior la rangul unei reprezentări
spirituale pe plan interior, filozofia, dimpotrivă, s-a arătat
t o t mai înclinată să coboare principiul cunoaşterii, adică
ideea, de la rangul de ουσία metafizică, la rangul unei simple
έννόημα* : în aceeaşi măsură în care obiectul artistic se înălţa
din sfera realităţii empirice, ideea filozofică se cobora din
acel ύπερουράνιος τόπος, ambelor fiindu-le rezervat ca se
diu (deşi încă nu în sens psihologic) conştiinţa omenească,
în interiorul căreia cele două concepte puteau să fuzioneze
într-o unitate. Căci pe de o parte stoicii reinterpretaseră
ideile platoniciene în sensul unor έννοήματα sau notiones
anticipatae, premergătoare experienţei, pe care ne vine greu
să le considerăm ca „subiective" în accepţiunea modernă,
dar care oricum se opun, prin caracterul lor de conţinuturi
imanente ale conştiinţei 38 , esenţelor transcendente ale lui
Platon ; apoi (şi acest lucru apare în contextul nostru încă
şi mai important) Aristotel a înlocuit dualismul antitetic
dintre lumea ideilor şi lumea aparenţelor în domeniul teoriei
cunoaşterii, cu raportul sintetic de reciprocitate dintre con
ceptul general şi reprezentarea individuală, iar în domeniul
filozofiei naturii şi a artei, prin raportul sintetic de recipro
citate dintre formă şi materie: γίγνεται παν εκ τε του υπο
κειμένου καί της μορφής **, cu alte cuvinte, ceea ce se naşte
în natura sau este produs de mîna omului, nu mai este privit
ca imitaţie a unei anumite idei prin intermediul unei anumite
aparenţe, ci ca pătrundere a unei forme determinate într-un
material determinat ; un om individual este „această formă
* Noţiune.
** Totul ia naştere din materie şi formă.
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întrupată în această carne şi în aceste oase" 39, iar în ceea ce
priveşte operele de artă, ele se deosebesc de obiectele reale
din natură numai prin faptul că forma lor, înainte de a fi
pătruns în materie, se află în sufletul omenesc: 'Από τέχνης
δε γίγνεται, όσων τό είδος έν τη φυχη * 40.
Sub influenţa acestei definiţii aristotelice a artei (definiţie
care, îmbrăţişînd toate aşa-numitele „artes", inclusiv cea a
medicului sau cea a agricultorului, avea să dobîndească pentru
gîndirea medievală o însemnătate infinit mai mare decît
principiile poeticii care se referă la arte în sens mai restrîns,
şi care se trezeşte din nou la viaţă abia în vremea Renaşterii)
a putut să se stabilească absolut neforţat semnul de egalitate
dintre reprezentare artistică şi idee, mai ales că Aristotel
lăsase denumirea platoniciană de είδος „formei" în general,
şi în special „formei interioare", existente în sufletul artis
tului, şi care se transferă, prin acţiunea sa, în materie. For
mularea lui Cicero însemnează, putem spune, o împăcare între
Aristotel şi Platon (împăcare ce presupune la rîndul ei exis
tenţa în continuare a unei concepţii antiplatoniciene despre
a r t ă ) : acea „forma" sau „species", existentă în spiritul lui
Fidias, pe care o contempla cînd 1-a creat pe Zeus, este oare
cum un hibrid dintre aristotelicul ένδον είδος **, avînd în
comun cu acesta însuşirea de a fi o reprezentare imanentă
conştiinţei, şi ideea platoniciană, cu care împărtăşeşte însu
şirea absolutei desăvîrşiri, în sensul de „perfectum et excellens".
Această formulă de împăcare ciceroniană include însă —
tocmai pentru că este o formulă de împăcare — o problemă
particulară, care, fără a deveni ca atare conştientă pentru
gîndire, cerea imperios o rezolvare. Dacă acea imagine inte
rioară, care reprezintă de fapt adevăratul obiect al artei,
nu este altceva decît o reprezentare ce trăieşte în spiritul
artistului, o „cogitata species", ce anume îi garantează atunci
acea desăvîrşire, prin care ea poate întrece înfăţişările reali
tăţii? Şi invers, dacă într-adevăr posedă acea desăvîrşire,
nu cumva ea este cu totul altceva decît o simplă „cogitata
species" ? Soluţionarea acestei alternative nu a fost în cele
din urmă posibilă decît pe două căi : fie negîndu-i-se „ideii"
* Prin artă iau naştere acele lucruri a căror formă se află în suflet.
** Forma internă.
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— identificată de aci înainte cu „reprezentarea artistică" —
superioritatea ei în ceea ce priveşte perfecţiunea, fie legitimînd
metafizic această superioritate. Soluţionarea în sensul primei
posibilităţi se săvîrşeşte la Seneca, iar în sensul celei de-a doua
posibilităţi, în neoplatonism.
Seneca admite întru totul posibilitatea ca artistul să creeze
după o reprezentare concepută de el însuşi, în locul unui
obiect vizibil din natură, însă nu vede între acestea nici vreo
diferenţă de valoare, nici vreo diferenţă de esenţă: pentru el
nu mai este o problemă de valoare sau de concepţie, ci doar
o chestiune de fapt — dacă artistul lucrează după un obiect
real aflat în faţa ochilor sau dacă obiectul sălăşluieşte în spiri
tul său ca reprezentare interioară. A 65-a scrisoare 4 1 enumera
(sprijinindu-se pe Aristotel) patru „cauze" ale operei de artă :
materia din care se naşte, artistul prin care se naşte, forma în
care se naşte şi scopul pentru care se naşte (de pildă, cîştigul
bănesc, renumele, devoţiunea religioasă). „La acestea", se
spune mai departe, „Platon adaugă o a cincea cauză, modelul
(exemplar), pe care îl numeşte idee: adică acel lucru asupra
căruia artistul îşi îndreaptă privirea pentru a executa ceea ce
şi-a propus. Nu are nici o importanţă dacă modelul către care
îşi îndreaptă privirea este în afara lui sau se afla în el ca ceva
conceput şi sădit acolo de el însuşi." Luat în acest sens, con
ceptul de idee artistică ajunge în fond la o concordanţă
deplină cu conceptul de obiect al reprezentării, opus formei
reprezentării (pe care Seneca, într-un limbaj complet neplatonician, o denumeşte idos = είδος) ; ba mai mult, el poate
fi raportat chiar la modelul natural: „Să zicem că vreau să-ţi
pictez chipul", se poate citi în altă scrisoare, „atunci te am
pe tine ca model al picturii ; de la tine mintea mea ia o anume
înfăţişare (habitus), pe care o impune operei sale. Aşadar,
forma care mă învaţă şi mă instruieşte, şi pe care caut s-o
imit, este ideea ..." ; şi mai departe: „Puţin mai înainte m-am
referit la pictor. Cînd acesta dorea să redea cu ajuto
rul culorilor chipul lui Virgiliu, îşi îndrepta privirea spre
el. Ideea este chipul lui Virgiliu, model al viitoarei opere.
Ceea ce artistul extrage din aceasta şi impune operei
sale este idos-ul ( = είδος; aici, ca şi mai sus = formă) ...
una este modelul, cealaltă este forma, luată de la model
şi impusă operei. Pe una artistul o imită, pe cealaltă o ela
borează. Statuia are un anumit chip, acesta este idos-vd. Chipul
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